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رئيس مجلس إدارة الشركة التقى سمو األمير لعرض ما مت إجنازه 

اجلاسم: اكتمال تشغيل »T4« في سبتمبر

مؤكد أن اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
بقيادة السيد يوسف اجلاسم ومجلس 
إدارتها اجلديد مقبلة على جناحات كبيرة 
وستعود إلى ميدان املنافسة وتتفوق على 
قرنائها.. اجلاسم اب��ن الكويتية ولديه 
خبرة كبيرة واقتدار.. افتتاح »T4« بداية 
االنطالق وعلى املواطن أن يجعل السفر 

على الناقل الوطني أولوية..
شوية وطنية!!

بني السطور

احتجاب  
مبناسبة عيد األضحى

مبناسبة عطلة عيد األضحى املبارك، 
حتتجب جريدة »الوسط« عن الصدور 
ورق��ي��ا م��ن ي���وم االح���د 19 أغسطس 
حتى اخلميس 23 أغسطس على أن 
تعاود الصدور كاملعتاد يوم االحد 26 

أغسطس.
ومي��ك��ن ل��ق��رائ��ن��ا االع�����زاء متابعة 
األخبار أوال باول على موقع اجلريدة 
www.alwasat.com. االلكتروني
kw وح��س��اب��ه��ا ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر« @

alwasatkuwait  خالل عطلة العيد.
وتتقدم »الوسط« بهذه املناسبة بأرق 
التهاني والتبريكات الى مقام صاحب 
السمو وول��ي عهده االم��ن وال��ى شعب 

الكويت كافة واملقيمن على أرضها.
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كونا 

أع��رب رئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
يوسف عبداحلميد اجلاسم عن فخره بالتوجيهات االميرية 

السامية في تطوير عمل )الكويتية( 

سمو األميرمستقبال رئيس مجلس إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف عبداحلميد اجلاسم

»املركزي«: خدمة الرسائل 
النصية مجانا لعمالء البنوك

أصدر بنك الكويت املركزي  تعليمات إلى جميع البنوك 
الكويتية وف���روع البنوك األجنبية العاملة ف��ي الكويت 
بتوفير خدمة الرسائل النصية مجانا للعمالء األفراد عن كل 

معامالتهم املصرفية.
وق��ال محافظ البنك املركزي الدكتور محمد الهاشل في 
بيان لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان من ضمن املعامالت 
املشمولة بخدمة الرسائل عمليات البطاقات املصرفية املختلفة 
واملعامالت اإللكترونية األخرى التي يقوم بها العميل إال في 
احلاالت التي يطلب فيها العميل التواصل معه بطرق أخرى 
كالبريد اإللكتروني أو اإلشعارات التي ترسل عبر تطبيقات 

الهواتف الذكية.
وأضاف الهاشل ان هذه اخلدمات تطبق بالكامل ابتداء من 

16 سبتمبر املقبل مفيدا بان هذه 

ملخالفتها القواعد والنظم 

58164 إذن عمل  »القوى العاملة«: إلغاء 
 أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية امس  
إلغاء 58164 إذن عمل غير سارية ملخالفتها قواعد 
منح اذن العمل ووجود أصحابها خارج البالد.   وقال 
نائب املدير العام لالستقدام واالستخدام في الهيئة 
حسن اخلضر في تصريح نقله بيان للهيئة ان الهيئة 

قامت بإلغاء اذونات العمل املسجلة لديها غير السارية 
مشيرا الى انها باشرت إجراءاتها باإللغاء بعد التأكد 

من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية.

واشنطن حتذر من أسلحة روسيا الفضائية اجلديدة

جهانغيري: أميركا حتاول
دفع إيران إلى »االستسالم«

ق��ال إس��ح��اق جهانغيري النائب األول للرئيس 
اإليراني امس إن الواليات املتحدة حتاول دفع إيران 

لالستسالم عن طريق فرض العقوبات.
وبدأ تطبيق العقوبات األميركية اجلديدة على إيران 
األسبوع املاضي. وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب 

إن الواليات املتحدة ستوقف التعامل مع الشركات التي 
تقوم بأنشطة جتارية مع إي��ران. ونقلت وكالة أنباء 
فارس عن جهانغيري قوله »األولوية لنا جميعا في 

ظروف احلظر تتمثل في بذل 

سمو األمير يتلقى برقيتي تعزية من 
الرئيس التركي وممثل رئيس اإلمارات

تلقى سمو األمير الشيخ صباح األحمد برقيتي تعزية من 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغ��ان وممثل رئيس دولة 
اإلمارات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عبرا فيهما عن 

خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بوفاة املغفور لها بإذن 
الله تعالى الشيخة فريحة األحمد.
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القيادتان القطرية والتركية تبحثان العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية

أمير قطر يعلن عن استثمار مباشر
15 مليار دوالر في تركيا بـ 

أعلن أمير قطر الشيخ متيم 
ب��ن ح��م��د آل ث��ان��ي، أن ب��الده 
ستقوم باستثمار مباشر في 
تركيا بقيمة 15 مليار دوالر. 
وق��ال��ت الرئاسة التركية في 
بيان، إن “اإلعالن ج��اء خالل 
لقاء جمع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغ��ان أم��س، مع أمير 
دولة قطر في العاصمة أنقرة”.

وأضاف البيان أن “أردوغان 
وأمير قطر تبادال اآلراء خالل 
لقائهما الثنائي في أنقرة حول 
العالقات الثنائية واملواضيع 

اإلقليمية”.
وأش������ار ال���ب���ي���ان إل����ى أن 
ال��زع��ي��م��ن أك����دا ال��ت��زام��ه��م��ا 
م��واص��ل��ة ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 
بن أنقرة والدوحة في جميع 

املجاالت.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال متحدث 
الرئاسة التركية إبراهيم قالن، 
إن قطر ستستثمر 15 مليار 
دوالر في تركيا ألن االقتصاد 
التركي يستند إلى أسس متينة، 
مشددا أن أنقرة ستخرج أقوى 

من هذه املرحلة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستقبال أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد
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82 إنذارا في »الساملية« 115 تعديا على أمالك الدولة وتوجيه  إزالة 

»التجارة«: احلمالت الرقابية مستمرة 
خالل أيام العيد منعا الستغالل املستهلك

أك��دت وزارة التجارة والصناعة أم��س استمرار 
احل��م��الت ال��رق��اب��ي��ة على األس����واق خ��الل أي���ام عيد 
األضحى املبارك للتأكد من عدم استغالل املستهلك. 
وقالت »التجارة« في بيان صحافي إن قطاع الرقابة 

وحماية املستهلك بالوزارة وضع اخلطط الالزمة ملنع 
أي منشأة جتارية من االحتكار أو الغش في السلع 

واخلدمات، مؤكدة احلرص على 
التتمة 6


